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Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia unor boli/dăunători :
- Gărgăriţa florilor de măr – Anthonomus pomorum
- Gărgăriţa mugurilor – Sciaphobus squalidus
- Rapăn, făinare, monilioze, forme de rezistenţă peste iarnă-miceliu de rezistenţă, ascospori, conidii de iarnă.
Perioada optimă, când 10-15% din mugurii florali sunt desfăcuţi (bracteele mugurilor sunt distanţate şi se vede uşor
vârful mugurelui de culoare verde-argintie).
Redăm mai jos o schemă orientativă de tratament:
VARIANTA A.
Fungicide ce combat rapănul mărului, părului:
Fungicide ce combat făinarea și rapăn:
- ANTRACOL 70 WP-0,2-0,3% sau
SCORE 250 EC -0,2 L/HA sau
- FOLPAN 80 WDG-0,15% sau
LUNA EXPERIENCE 400 SC- 0,05% sau
- MANZATE 75 DF – 0,2% sau
FONTELIS -0,05%
SYLLIT 400 SC- 0,13%
+
Insecticide
CALYPSO 480 SC-0,02% sau
ACTARA 25 WG-0,01%
VARIANTA B.
Fungicide ce combat făinarea
Insecticide
- CYFLAMID 5 EW -0,45 l/ha sau
CALYPSO 480 SC-0,02% sau
- TOPAS 100 EC -0,02%
+
ACTARA 25 WG-0,01%

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim.
La prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se
supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANŢEI prin care se înţelege utilizarea în
tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite şi au mecanisme de acţiune
complet diferite.
La realizarea amestecurilor verificaţi compatibilitatea pesticidelor (fizică şi chimică). Luaţi
măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu
produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază şi securitate a incendiilor, DE
PROTECŢIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peştilor şi
altor animale acvatice.
CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :
să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
să utilizeze numai p.p.p omologate ;
să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care
deţin autorizaţie ;
să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie
sanitară şi ecologică ;
să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p în exploataţiile agricole ;
să păstreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p utilizate în exploataţie,
precum şi registrul de evidenţă a tratamentelor .
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